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Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Van den Broek 
(pt.1 t/m 3a en 3d t/m 4) , Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter (pt.1 t/m 3a, 3d t/m 3f en 
13 ged.), Schoo (pt.3b, 3c, 4 t/m 13 ged., 
14 en 15), Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.8 en 10), Bolkestein 
(pt.13). Van Eekelen (pt.3b, 3c, 3e en 3f), 
Van Houwelingen (pt.3b, 3c, 4 t/m 13 ged., 
14 en 15), Scherpenhuizen (pt.l5a) en 
Van Zeil (pt.11) 

Secretar is 
Adjunct-secretarissen 
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drs.J.Wijnhoud (plv.) 
mevr.drs.G.A.Hofenk 
(pt.1 t/m 3a, 3d t/m 
3f en 13) 
mr.P.C.A.Hulst 
(pt.3b, 3c, 4 t/m 12, 
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mr.J.A.Stenfert Kroese 
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mr.M.J.D.van der Voet 

1 a« Notulen van de vergadering van 30 augustus 1984 
(nr.11037 en 11037d) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

b* Notulen van de vergadering van 31 augustus 1984 
(nr.11043 en 11043c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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3 f. Groenboek Europese Commissie over omroep- en 
informatiezaken 

Minister Br inkman deelt mee dat hij uit 
een ambtelijke notitie van economische zaken 
heeft vernomen dat de Europese commissie een 
Groenboek heeft gemaakt over het instellen van 
een gemeenschappelijke markt voor de omroep, met 
name via satelliet en kabel. Hij krijgt uit de 
genoemde notitie de indruk dat er vanuit de EG 
voorstellen zullen worden gedaan om de omroep te 
integreren in de vrije markt en beschermende 
nationale regelingen terzake op te heffen. 
Spreker wijst erop dat de raad al vele discussies 
heeft gewijd aan de vormgeving van ons nationale 
omroepbestel. Hij wil niet dat de EG op dit punt 
de moeizaam bereikte overeenstemming gaat 
doorkruisen. Hij vraagt hoe de ambtelijke 
voorbereiding verder zal verlopen en wanneer en 
in welk kader er in Brussel een standpunt terzake 
zal moeten worden ingenomen. Hij wil daarbij 
worden betrokken. 

Minister Van Aardenne zegt toe dit na 
te zullen gaan. 

Minister Br inkman kan instemmen met een 
ambtelijke voorbereiding. Hij is echter van 
mening dat de REZ of de ministerraad zich over 
het inhoudelijke mandaatTzal moeten uitspreken. 
Spreker draagt voor dit beleid immers de eerste 
verantwoordelijkheid. 

Staatssecretaris Van Eekelen zou deze 
kwestie in het voor EG-zaken gebruikelijke 
instructieoverleg willen behandelen. Het 
Groenboek komt dan eerst aan de orde in de 
coördinatiecommissie en vervolgens al dan niet na 
de REZ in de ministerraad. 

De raad stemt ermee in dat minister 
Van Aardenne zal doen nagaan in welk EG-kader dit 
Groenboek aan de orde zal komen, voorts wordt 
minister Brinkman bij de voorbereiding terzake in 
de voor EG-aangelegenheden gebruikelijke overleg
structuren betrokken. 


